Dragi părinți de clasa a-4-a în Frankfurt,
- După vacanța de vară copilul dvs merge la alta scoală.
- Alege-ţi forma de învățămînt (garantat) și școlile (fără garanție).
-Selecția este mare. Trebuie să alege-ti 2 scoli
-Luați-vă timp ptr. această decizie importantă.
- Unele scoli au multe cereri de înscriere decât locuri. Atunci copilul dvs. primește un loc
alocat, locul de scoală poate să fie și
sub ată formă (IGS - KGS) dar trebuie să aibă forma de învățămînt garantat.
- Vizitați cu coilul dvs. ziva ușilor deschise
- Toate școlile au o pagină de internet. Acolo găsiți informații despre scoală

Hauptschule
- O limbă străină
- scoală îndrumă copilul spre o scoală profesională
- pină la 25 de copii în clasă
- Examen de diplomă după 5 ani

Realschule
- A doua limbă străină de la clasa a-7-a este de buna voie
- Mai multe materii decît la Hauptschule
- Predarea materiilor este mai greu decît la Hauptschule, dar duce la o formare profesională
- 27 de copii sîntîntro - o clasă
- Examen de diplome după 6 ani
- După un examen bun se poate merge la clasa a-11-a
Gymnasium
- Cel puţin 2 limbi straine
- 30 de copii într-o clasă
- copilul trebuie să înveţe mult
- predarea materiilor este ptr. preqătirea de universitate (facultate)
- Bacaleaureat după 8 som 9 ani

IGS (Integrierte Gesamtschule)
O scolară de mijloc începe cutoţi copii
și sînt ca și la școala primară împreună

- Hauptschul, Realschul și Gymnasial-copii sunt toți într-o clasă
-Toata exemenele de diploma sînt posibile
-La schimbarea randamentului școlar nu se schimbă clasa

KGS (Kooperative Gesamtschule)
- Toți copii mere la o scoasă, darfunbazul de învățăminte sunt im clase diferite
- Toate examenele de diplomă sunt posibile
- La schimbarea randamentului școlar nu se schimbă școală

Posibile examene de diploma
- Hauptschulabschluss - Absolvent de Liceu - Diplome de 9 clase
- Realschulabschluss / Mittlere Reife - Absolvent de Liceu - Diploma de 10 clase
-Fachabitur/ Fachhochschulreife - Universitate
- Abitur / Allgemeine Hochschulreife - Bacalaureat - Universitate Generala

Cum de procedează in Frankfurt?
Din Noiembrie
Merge-ti la ziua ușilor deschise in scoli
Ian/Feb.
Ve-ți fi informați de învățătoarea clasei ve-ți primi formularul de înscriere de la scoală
primara.
Pîan la 5 martie
Este important pimă la 5 martie sa completati formularul de înscriere si sa il depuneti alege-ti
neapărat doua scoli.
Confirmarea
La începutul lunii junie primiți scrisoarea, la ce scoală copilul dvs. va merge.

Este foarte important sa alege-ti forma de învățămînt!
Daca copilul dvs. are probleme la învățat in clasa 5 sau 6, se poate schimba la o alta scoală cu
forma de învățăminte mai ușor copilul dvs va trebui sa schimbe scoală si va fi dezamăgiti de
nereușită.
Multe scoli vor avea locurile ocupate si vafi greu sa obtineti un nou loc ptr. copilul dvs. Daca
copilul dvs. învață foarte bine se poate schimba la un fundidal de invatamînt superior. Este
egal sub de fel de forma școlara a început.

Ce cunoștințe trebuite sa aveți la înscrierea la scoală a copilului dvs?
Forma de învățăminte: prima posibilitate de încheiere forme de invatamint exista la diferite
scoli forma de invataminti real exista de exemzu la Realschule.
Recomadari: pute-ți sa luati in consideatie recomandarile sau nu, veti primi inca odată
infomratii. Dorintele parintilor hotărăsc
incheiere - Examen admis
Schimbarea într-o forma mai ușoara de învățămînt.

AmkA: Birou ptr multiculturale fentru străini
- informam părinți si familii in mai multe limbi
- cooperam cu școlile si dam informații, com să vorbiti cu copii limba străina
- organizam cursuri de limba cu îngrijire ptr. copii "Mama învață Germană"
- Ne angajam ptr. șanse egale si bune contacte in Frankfurt

Căutați informații despre formatul de scoală si trecerea de la 4/5?
Stadtelternbeirat
Comitetul de părinți al orașului Frankfurt
Seehofstr. 41
60594 Frankfurt
www.steb-ffm.de
Noi sintem organizația ptr toate comite-le de părinți in Frankfurt
- Suntem aleși de părinți din toate școlile
- Va informam pe pagina notară de internet
- Va răspundem la întrebări despre schimbarea scolii

